
รายงานการศกึษาเบือ้งตน้
ผลกระทบ การปรบัตวั และเปลี่ยนผ่านภาคเกษตรท่ีอิสระ

จากสารเคมีรา้ยแรง 3 ชนิด

25 พฤศจิกายน 2563

กฤษฎา บุญชยั และปิยาพร อรุณพงษ์



วตัถปุระสงค์

• ศึกษามุมมอง แบบแผน พฤติกรรม และผลกระทบของเกษตรกรรายยอ่ยจากสารเคมีร้ายแรง 3 ชนิด ภายใตบ้ริบท
พ้ืนท่ีและโครงสร้าง เช่น สภาพแวดลอ้มการท ามาหากิน กลไกรัฐ ทุน และภาคสงัคม

• ศึกษากระบวนการปรับตวัของเกษตรกรกลุ่มต่างๆ ท่ีพยายามแสวงหาทางเลือกการจดัการท่ีไม่พ่ึงพา 3 สารเคมี 

• ศึกษา เง่ือนไข ปัจจยัทั้งโอกาส และทา้ทายต่อกระบวนการปรับเปล่ียนของเกษตรกร

• ศึกษาระบบสนบัสนุนทางเลือก (ทุน เทคโนโลย ีเคร่ืองจกัร ฯลฯ) ท่ีเหมาะสมสอดรับการปรับตวัของเกษตรกร



พืน้ท่ีเก็บขอ้มลู กลุม่เกษตรกรท่ีพึ่งพาสารเคมี

• เกษตรกรปลูกขา้วโพด แก่งคอย สระบุรี

• ชาวนาคลองโยง นครปฐม

• กลุ่มชาวสวนยางพารา ควนกาหลง สตูล

• กลุ่มปาลม์ ออ้ย ยาง มนั และผกัผลไม ้ต  าบลท่าตะเกียบ อ าเภอคลองตะเกรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา



พฒันาการชมุชนกบัการใชส้ารเคมี

• ชาวนา ชาวไร่ เปล่ียนจากการผลิตเพ่ือยงัชีพเขา้สู่เศรษฐกิจการคา้ จากนโยบายส่งเสริมของรัฐ และกลไกตลาด 

• เกิดการขยายการผลิต ขยายพ้ืนท่ีการผลิต ปรับรูปแบบการผลิต และเทคโนโลยกีารผลิต ใหเ้ขม้ขน้ข้ึน 

• เช่น ชาวไร่ขา้วโพด ขยายท่ีดินจาก 5-10 ไร่ เป็น 50 ไร่ ชาวนาคลองโยง ขยายนาปรัง และเปล่ียนจากนาด าเป็น
หวา่น ชาวสวนยางควนกาหลง จากสวนยาง 200 ไร่ เป็น 7,100 ไร่ ชาวไร่มนั ยาง ออ้ย ฉะเชิงเทรา จาก 10 

กวา่ไร่ เป็น 100 ไร่ 



• ความรู้ เทคโนโลย ีแรงงาน วถีิการผลิตเดิมไม่สอดรับการความตอ้งการ จ าเป็นตอ้งการเทคโนโลยใีหม่

• เกิดการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดิน วถีิการผลิตท่ีผกูกบัตลาด 



ปัจจยั/บรบิทท่ีกระตุน้การเปลี่ยนมาใชเ้คมี

• ความตอ้งการเงินสด เพ่ือใชห้น้ีการลงทุน เป็นแรงผลกัดนัท่ีตอ้งเร่งการผลิต

• ความตอ้งการเทคโนโลยใีหม่ ท าใหเ้กิดการบอกต่อในหมู่เพ่ือนบา้นท่ีมีการใชส้ารเคมี

• เซลลข์ายยาเคมีจากธุรกิจสารเคมีขยายไปถึงชุมชน 

• การส่งเสริมจากหน่วยงานรัฐ เช่น กองทุนสวนยาง เกษตรอ าเภอ เป็นตน้



• การเปล่ียนแปลงระบบนิเวศ เช่น หนา้ดินเส่ือม ขาดแคลนน ้า ท าใหเ้กิดการระบาดของหญา้ โรค แมลง

• ความตอ้งการพืชผกั ผลไมส้วยงามของตลาดผูบ้ริโภค 

• ปัจจยัเร่ืองขาดแรงงาน และเวลาในการจดัการ

• ปัจจยัเร่ืองไม่มีทุนท่ีจะลงทุนเคร่ืองจกัร หรือจา้งแรงงาน ท าใหก้ารจดัการหญา้ ท าไดย้าก



การเขา้มาของสารเคมี

• สารเคมีทั้ง ปุ๋ยเคมี และสารเคมีก าจดัศตัรูพืช จึงตอบโจทยก์ารเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคม

• ตอบโจทยเ์ร่ืองแรงงาน ตน้ทุน และความตอ้งการตลาดของผูลิ้ตและผูบ้ริโภค

• ขอ้จ ากดัของความรู้ เทคโนโลยกีารผลิตอินทรีย ์ท่ียงัไม่สามารถตอบโจทยก์ารผลิตเพ่ือการคา้แบบเขม้ขน้



มมุมอง ความหมายของเกษตรกรตอ่สารเคมี

• สารเคมีก าจดัศตัรูพืช ถูกมองวา่เป็นความจ าเป็นท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดส้ าหรับเกษตรกร (ไม่ไดม้องวา่มีคุณค่าปราศจาก
พิษภยั)

• เกษตรกรไม่ไดม้องสารเคมีเป็นปัจจยัโดดๆ แต่เป็นส่วนหน่ึงของกลไกตลาดท่ีเกษตรกรตอ้งท าตาม

• เกษตรกรตระหนกัรู้ถึงพิษภยั ผลกระทบของสารเคมีท่ีมีต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม แต่ดว้ยความจ าเป็นทาง
เศรษฐกิจ ปากทอ้ง จ  าเป็นตอ้งใช ้โดยมีการพยายามใชอ้ยา่งระมดัระวงั



• ปัญหาเร่ืองสุขภาพ ส่ิงแวดลอ้ม เป็นส่ิงท่ีสัง่สมไม่เห็นผลทนัที เทียบกบัผลกระทบทางเศรษฐกิจ

• เม่ือกระแสสงัคมและนโยบาย ท าใหส้ารเคมีกลายเป็นปัญหาต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม เกษตรกรบางส่วนสะทอ้น
วา่ ภาพลกัษณ์ของคนใชย้าฆ่าหญา้ถูกมองวา่ไม่ดี ทั้งท่ีเกษตรกรมีการใชอ้ยา่งระมดัระวงั และเขา้ใจปัญหา 

• ปัญหาอยูท่ี่ทางเลือกท่ีเหมาะสม เป็นไปไดต่้อเศรษฐกิจปากทอ้งของเกษตรกร

• ปัญหาใหญ่ท่ีสุดของเกษตรกร คือ วกิฤติเศรษฐกิจเช่น ราคาพืชผล ตลาด การถูกเอาเปรียบ หน้ีสิน ท่ีก าลงับีบ
เกษตรกรใหอ้อกจากภาคเกษตร



การปรบัตวัสูท่างเลือกที่ไมใ่ชส้ารเคมี (ก่อนการแบน 3 สาร)

• กระแสพิษภยัสารเคมี ท าใหเ้กษตรกรปรับตวั เช่น ปรับลดการใชส้ารเคมี ปรับระบบการปลูกพืช ใชส้ารชีวภาพ
ทดแทน ใชแ้รงงาน เคร่ืองจกัร 

• กระแสความต่ืนตวัสุขภาพของเกษตรกรท่ีมีมากข้ึนหลงัจากไดรั้บผลกระทบจากสารเคมี ก็ท าใหเ้กษตรกรใช้
สารเคมีอยา่งระมดัระวงั หรือหาทางปรับเปล่ียนไปสู่การไม่ใชส้ารเคมีมากข้ึน

• เกษตรกรรายยอ่ย มีความยดืหยุน่ ปรับตวัไดบ้างครัวเรือนท่ีตระหนกัถึงปัญหาสุขภาพ ตน้ทุนสารเคมี และ
ประสิทธิภาพเคมีท่ีต  ่าลง เทียบกบัเกษตรรายใหญ่ท่ีการปรับตวัท าไดย้ากกวา่



• การปรับตวัไม่ใชส้ารเคมี สมัพนัธ์กบัแรงงาน เวลา และทุนในการผลิต ท าใหเ้กษตรกรท่ีพร้อม ท าได ้ถูกมองวา่
เป็น “ขอ้ยกเวน้” 

• สะทอ้นวา่ การเปล่ียนแปลงสู่การไม่ใชส้ารเคมี จ  าเป็นตอ้งเป็นการจดัการเชิงระบบ ไม่สามารถคาดหวงัการ
ปรับตวัเองของเกษตรกรรายยอ่ย



ขอ้มลูเบือ้งตน้ เกษตรกรรายย่อยที่ใชส้ารเคมี 3 ชนิด

• กลุ่มปลูกขา้วโพด ไม่ไดใ้ชพ้าราควอต ไกลโฟเสตเท่าใดนกั แต่ใชย้าคุมหญา้ (อาทราซีน) 

• กลุ่มปลูกขา้ว ใชพ้าราควอตเฉพาะคนันา แต่ใชย้าคุมหญา้เป็นหลกั  (บิวทาคลอร์)

• กลุ่มปลูกยางพารา ใชย้าพาราควอต ยาฆ่าหญา้ เฉพาะในช่วงตน้ยางอายนุอ้ย เทียบกบัสวนปาลม์ท่ีใชต้ลอด

• กลุ่มพืชไร่ ปาลม์ ออ้ย มนั มีการใชย้าฆ่าหญา้ มากกวา่กลุ่มอ่ืนๆ กระทบต่อรายใหญ่มากกวา่รายยอ่ย



ผลกระทบจากการแบนสารเคมีรา้ยแรง

• ชาวไร่ขา้วโพดแก่งคอย สระบุรีไม่ไดใ้ช ้3 สารมากนกั แต่ใชย้าคุมหญา้ จึงกระทบไม่มากนกั

• ชาวไร่คลองตะเกรา ฉะเชิงเทรา มีผลกระทบ แต่ไม่มากเพราะไม่ไดใ้ชม้าก ผลกระทบ เช่น การหาแรงงานไม่ได้
เพ่ือมาจดัการหญา้ ผลกระทบการแบนจะตกอยูก่บัเกษตรแปลงใหญ่เพราะหาสารเคมีก าจดัวชัพืชไม่ได้ หรืออาจ
ตอ้งซ้ือราคาสูงข้ึน และใชม้ากข้ึน 

• ชาวนาคลองโยง นครปฐม ใชพ้าราควอตแค่ฉีดตามคนันา แต่ใชย้าคุมหญา้เป็นหลกั จึงกระทบไม่มากนกั 

• ชาวสวนยางควนกาหลง กระทบในพ้ืนท่ีปลูกยางอ่อน ท าใหต้น้ทุนสูงข้ึน 



สรุปผลกระทบ และผลที่ตามมา

• ส่วนมากยงัไม่ค่อยไดรั้บผลกระทบมาก ท่ีไดรั้บผลกระทบเช่น การหาแรงงานไม่ไดเ้พ่ือมาจดัการหญา้ 

• ส่งผลต่อการท าเกษตรแปลงใหญ่เพราะหาสารเคมีก าจดัวชัพืชไม่ได ้หรืออาจตอ้งซ้ือราคาสูงข้ึน และใชม้ากข้ึน 

• ส่งผลต่อรายไดข้องเกษตรกรท่ีลดนอ้ยลง เพราะลงทุนสูงข้ึน และผลผลิตไดน้อ้ย

• ผูรั้บจา้งฉีดยา ใชย้ามาก เพ่ือหวงัผลระยะสั้น



• การระบาดของยาเถ่ือนจากมาเลเซีย (พบจากเกษตรกรสวนยาง สตูล)

• เถา้แก่ นายทุนทอ้งถ่ินมีบทบาทในการก ากบัการใชส้ารเคมี

• ยงัไม่มีแนวทางการจดัการหญา้ท่ีชดัเจนภายใตเ้ง่ือนไข (ตน้ทุนต ่า ใชแ้รงงานนอ้ย ผลิตง่าย ไดป้ระสิทธิภาพสูง)

• เกษตรกรใชส้ารเคมีหลายชนิด เช่น ยาคุมหญา้ ยาฆ่าเช้ือรา ยาฆ่าหนอน แมลง 

• หน่วยงานราชการขาดความจริงจงั (เกรงใจพ่อคา้ ผูผ้ลิตรายใหญ่) ไม่กลา้ตรวจสอบ



การปรบัตวั

• การหาสารทดแทน 

• การพยายามหาแรงงานคน หรือเคร่ืองจกัร รถไถประยกุต ์ เคร่ืองตดัหญา้ เขา้มาใชแ้ทน (แต่ส าหรับเกษตรกรท่ีไม่มี
ตน้ทุนเคร่ืองจกัเดิม จ  าเป็นตอ้งลงทุนสูงข้ึน)

• การลดขนาดแปลงลง

• ปลูกพืชหลากหลายข้ึน โดยจดัการแปลง ปลูกมนัส าปะหลงั  ออ้ย ท่ีแต่ละชนิดพืชไม่ก่ีไร่

• เกษตรกรคิดคน้เพ่ือหาสารก าจดัจากส่ิงท่ีมีอยู ่เช่น น ้าส้มสายชู ผสมไฮเตอร์ เป็นตน้



ขอ้คน้พบ

• เกษตรกรตระหนกัดีวา่ ยาฆ่าหญา้ และ 3 สาร มีผลกระทบร้ายแรง 

• ปัจจยัเศรษฐกิจ มีผลต่อการเร่งรัดใหเ้กษตรกรตอ้งเร่งการผลิตเร็ว การใชส้ารเคมีจึงยงัเป็นค าตอบส าหรับพวกเขา 

• เกษตรกรรายยอ่ยแต่ละประเภท ไม่ไดพ่ึ้งพา 3 สารมากนกั แมจ้ะแบน แต่ก็ยงัปรับตวัอยูไ่ด ้ดว้ยการหาใชส้ารอ่ืน 
หรือใชว้ธีิอ่ืน ท่ีชาวบา้นก าลงัด าเนินการ

• แต่การปรับตวัเป็นไปไดจ้  ากดั เพราะปัญหาสารเคมีเป็นปัญหาเชิงระบบการผลิตและเศรษฐกิจ ทางออกของปัญหา
ตอ้งการการสนบัสนุนจากรัฐและสงัคมอยา่งเป็นระบบ 



• มีการใชส้ารเคมีอ่ืนๆ โดยเฉพาะยาคุมหญา้ ท่ียงัไม่ไดถู้กกล่าวถึงวา่เป็นปัญหาอยา่งไร

• และยงัมีสารเคมีร้ายแรงอ่ืนๆ ท่ีเกษตรกรก็ยงัเป็นห่วง โดยเฉพาะกลุ่มผกั ผลไม ้

• การเปล่ียนผา่นไม่ใชส้ารเคมี ตอ้งท าทั้งระบบ เช่น ปัจจยัการผลิต (ปุ๋ยชีวภาพ, น ้า) เทคโนโลยกีารผลิต (เปล่ียนมา
สู่การผลิตเชิงปราณีต) การสร้างมาตรฐานการผลิต การสนบัสนุนตลาด และการเปล่ียนพฤติกรรมผูบ้ริโภค



ขอ้เสนอตอ่การปรบัเปลี่ยนในดา้นการผลิต

• กองทนุเพ่ือการเปลี่ยนผ่านไม่ใชส้ารเคมี

• พฒันาระบบการจดัการน า้ในระดบัไรน่าที่ยั่งยืน

• สง่เสรมิการเรยีนรูก้ารผลิตที่ไม่ใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชแก่เกษตรกร

• วิจยัและพฒันา และสนบัสนนุการผลิตปุ๋ ยและยาปราบศตัรูพืชชีวภาพชมุชน

• วิจยัและพฒันา และสนบัสนนุเครื่องมือ เครื่องจกัรปราบศตัรูพืช



• พฒันาระบบการท าเกษตรผสมผสานเพื่อลดปัจจยัเส่ียงจากสภาพแวดลอ้มและกลไกตลาด

• จดัรูปแปลงเกษตรเป็นโซน กระจายและการจดัการช่วงเวลาเพื่อไม่ใหศ้ตัรูพืชมากกระจุกตวัอยู่
โซนใด โซนหน่ึง

• ปลูกพืชอาหาร เพ่ือสร้างความมัน่คงอาหาร

• พฒันามาตรฐานตรวจสอบเกษตรอินทรียโ์ดยชุมชนมีส่วนร่วม

• ปรับลดขนาดแปลง แต่เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต



ขอ้เสนอการปรบัเปลี่ยนในดา้นราคาและตลาด

• พฒันาระบบประกนัราคาพืชผลท่ีไม่ใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชในราคาสูง

• พฒันาตลาดรองรับเกษตรอินทรียใ์หเ้ติบโต จนมีหลกัประกนัท่ีสร้างแรงจูงใจใหก้บัเกษตรกร

• รัฐควรมีมาตรการสร้างแรงจูงใจ เช่น ไม่ใชส้ารเคมีใหเ้งินทดแทน หรือการลดภาษี 

• มีการสร้างอาชีพท่ีหลากหลายในชุมชน ยกระดบัเกษตรกรเป็นผูป้ระกอบการมีอาชีพหลายดา้น

• ควบคุมการน าเขา้ผลผลิตต่างประเทศท่ีจะส่งผลกระทบต่อราคาพืชผลของเกษตรกร เพ่ือท่ีเกษตรกรจะไดมี้
แรงจูงใจในการปรับปรุงการผลิต



ขอ้เสนอทางสงัคม

• สร้างตวัอยา่งนวตักรรมของการผลิตท่ีไม่พ่ึงพาสารเคมีหลายประเภท หลายระดบั และน ามาเป็นตน้แบบการเรียนรู้ 
ท่ีสามารถตอบโจทยด์า้นตุน้ทนการผลิต แรงงาน เวลา รายได ้ตลาด เพ่ือสร้างการเรียนรู้กบัเกษตรกรไดอ้ยา่ง
กวา้งขวาง

• ดึงเกษตรกรท่ียงัตอ้งพ่ึงพาสารเคมีร้ายแรง มาสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั เพ่ือใหเ้กษตรกรไดแ้สวงหา
ทางเลือก ทางออกท่ีเหมาะสมกบัพวกเขา

• ส่ือสารท าความเขา้ใจสงัคม ผูบ้ริโภค ใหเ้ห็นปัจจยัท่ีท าใหเ้กษตรกรตอ้งใชส้ารเคมีร้ายแรง และการสร้างการ
เปล่ียนแปลงตอ้งการหนุนเสริมอยา่งเป็นระบบ 

• ระวงัท่ีจะไม่สร้างภาพลกัษณ์เกษตรกรท่ีใชส้ารเคมีร้ายแรงเป็นผูร้้าย ผูไ้ม่ตระหนกั ผูไ้ม่รับผิดชอบ ฯลฯ 


